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والصدددوة والسدددوم عدددىل خددداتم األني يدددا  واملر دددلني ، حلمدددد هلل رب العددداملنيا

 .ن ينا حممٍد وعىل آله وصح ه أمجعني

 )املتن(

 .)باب آداب امليش إىل الصوة(: -رمحه اهلل-قال املصنف

 )الرشح(

والصدددوة والسددوم عدددىل ، احلمدددد هلل رب العدداملني، بسددم اهلل الدددرمحن الددر يم

 . لني  يدنا حممٍد وعىل آله وصح ه و لمأرشف األني يا  واملر

 .)باب آداب امليش إىل املسجد(: -رمحه اهلل-قال املصنف

ئددا الصددوة نا ددت أن يت ددع مددا كددان  -رمحدده اهلل-بعدددما أكمددص املصددنف  رشا

أو ، فعقددددد هددددذا الفصددددص ب آداب ومسددددتح ا  الصددددوة، واجً ددددا بددددح هددددو مسددددتحت

 .الذهاب إىل املسجد

 يعنددددأ مددددا أذكددددر لددددد ب هددددذا ال دددداب هددددو دائددددر  عددددىل بدددداب آداب امليشدددد: فقولددده

النددددب واح دددتح اب فددديح يكدددون أو فددديح يليدددق ب املسدددلم ب امت الددده  دددذ  الع دددادة 

دل عددىل أن األ كددام الددواردة ، آداب: فلددح قددال، العظيمددة أح وهددأ ع ددادة الصددوة

فدد ن األ كددام التددأ ورد  مددن ، اآلن ليسددم م ددص األ كددام التددأ ورد  مددن ق ددص

م وأمدا هدذ  فد ن مدن قدام ، كانم دائرة عدىل الوجدوب ص ق وخمالفهدا مرتكدت للحدرا

هدة ول يددخص ،  ا ف هنا دائرة  عىل اح تح اب ومدن خالفهدا دخدص ب مسدالة الكرا

 .وذكر عدة آداب نتطرق إليها وا دة تلو األخرى. ب مسالة التحريم
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 )املتن(

 .(يستحت امليش إىل الصوة بسكينة ووقار): قال

 الرشح()

يسددتحت  امليشدد إىل الصددوة بسددكينٍة ووقددار وهددذا أول اآلداب فدد ن ا نسددان 

إذا عمددددد مددددن بيتدددده إىل املسددددجد ا ددددتحت لدددده أن يميشدددد امليشدددد الددددذي ذكددددر  اهلل ب 

يعندأ غد  ، أي عدىل  دكينٍة ووقدار، القرآن أهنم إذا مشوا مشدوا عدىل األره هوًندا

فهددذا أول ، هددًًة عنددد صددا  هامليشدد الددذي فيدده هرولددة وغدد  ادددري الددذي  ددد  

إح أن املصدددنف اآلن  دددوف يدددذكر لندددا دليدددص ذلدددد ونرجددد  الكدددوم عدددىل ، اآلداب

 .هذ  املسالة عندما يتكلم عىل الدليص

 )املتن(

 .(ويقارب بني خطا ): قال

 )الرشح(

ألنيددده ذاهدددت  إىل مقصدددد وهدددو الصدددوة و  دددم أن ؟ ويقدددارب بدددني خطدددا   ددداذا

يعندددأ أنيدددد مندددذ أن ، «إىل الصدددوة ف نددده ب صدددوة إذا عمدددد أ ددددكم»: قدددال الن ددأ 

مددن بيتددد قاصدًدا الصددوة فدداول خطددوٍة  ختطوهدا لددد أجددر كدح أنيددد لددو كنددم ختدر  

"صددحي  يك ددر مددن األطددج ألنيدده جددا  ب : فلهددذا املصددنف قددال، ب املسددجد تصددي

ٍة خيطوهددددا كت ددددم لدددده  ددددا كددددص خطددددو»: قددددال مددددن روايددددة جددددابر أن الن ددددأ  مسددددلم"

 . تشف منه ا تح اب تك   األطجفلهذا ا، « سنة
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خرجدددم أنيدددا : قدددال وجدددا  ب معجدددم الطددددا  ب  دددناٍد صدددحي  عدددن أنيدددٍ  

؟ أتعلدددم  دددا فعلدددم ذلدددد: وزيدددد إىل الصدددوة فمشدددج وقدددارب بدددني األطدددج  دددم قدددال

فعلته لكأ تك ر  سدنا  فك درة األطدج وذلدد يكدون بتقار دا وهدذا ينا دت : قال

الوقددددددار الددددددذي هددددددو ا  ا  وا رولددددددة األدب األول فدددددد ن عدددددددم السددددددكينة وعدددددددم 

فدددداألدب هددددذا ، يسددددتلًم مندددده  ا  ا  وا  ا  يسددددتلًم مندددده عدددددم ك ددددرة األطددددج

مرتتددت عددىل األدب األول وهددو أن ا نسددان إذا مشددج بسددكينٍة ووقددار ا ددتلًم مندده 

 .أنيه يك ر األطج إىل املسجد

 )املتن(

 .(وح يش د أصابعه): قال

 )الرشح(

هدددددذا األدب ال الدددددو واألدب األول وال دددددا  فعدددددص وح يشددددد د بدددددني أصدددددابعه 

ب غ مدا  يعنأ أح يش د بدني أصدابعه وهدذا احلكدم جدا  عدن الن دأ ، تركوهذا 

هددا  ددديو أع بددن كعددت أخرجدده ا مددام أمحددد وأع داود أو الرتمددذي   ددديو أقوا

إذا توضددا أ دددكم »: قددال ة وابددن   ددان واحلدداكم أن الن ددأ يمددوصددححه ابددن خً

سددددن الوضددددو  فعمددددد إىل املسدددددجد فددددو يشدددد كن بددددني أصددددابعه ف نددددده ب وأ ب بيتدددده 

وعمدددددد إىل املسدددددجد فدددددو إذا أ سدددددن أ دددددكم الوضدددددو  »: الن دددددأ  قدددددال، «صددددوة

 .«يش د بني أصابعه

 :ومن  يو عدمههذا احلديو اختلف فيه العلح  من  يو ال  و  
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و دددددذا ، بانيددددده  دددددديو  صدددددحي  فلهدددددذا قدددددالوا بددددده: فددددد عل العلدددددح  قدددددالوا  -1

وبعددددددل العلددددددح  ضددددددعف ، صددددددنف عددددددد  مددددددن اآلداب ب الددددددذهاب إىل املسددددددجدامل

فدددد ن ا مددددام  -رمحدددده اهلل-احلددددديو فلددددم يقددددص بدددده وعددددىل رأ ددددهم ا مددددام ال  دددداري 

بددداب التشددد يد بددددني : وقددددال "الصدددوة"ال  ددداري ب صدددحيحه عقدددد باًبددددا ب كتددداب 

، وأرد فيدددددده  دددددددي ان  ددددددديو أع هريددددددرة و ددددددديو جددددددابر، األصددددددابع ب الصددددددوة

وهددددو احلددددديو ، شدددد د بددددني أصددددابعه مطلًقددددا يقتيضدددد أن الن ددددأ يو جددددابر و ددددد

، «وادهم وتددرامحهم كم ددص ال نيددان يشددد بع دده بعً ددام ددص املدد منني ب تدد»املعددروف 

ز التش يد، بني أصابعه  م ش د الن أ :  م قال  .وهذا  ديو دل عىل جوا

أن  واحلديو ال ا  الذي أورد  ال  اري ب صحيحه هدو  دديو أع هريدرة

فشد د : ب صوة العرص ّ ا  دلم مدن ركعتدني قدام إىل املندد م  دً ا فقدال الن أ 

و دددا قدددال  دددح ، فال  ددداري ّ دددا قدددوي عندددد  هدددذان احلددددي ان قدددال  دددح، بدددني أصدددابعه

 .ضعف  ديو أع داود وب التش يد بني األصابع

: إح أن الفقهدددددا   ددددددالوا أو رامدددددوا ادمددددددع بددددددني هدددددذ  األ اديددددددو فقددددددالوا  -2

شدد د بددني أصدابعه هددذ  خارجددة  عددن  األ اديدو التددأ قا ددا ال  دداري بدان الن ددأ 

ًا  ، «إذا عمددد أ دددكم إىل الصددوة»: قددال ألن  ددديو أع داود الن ددأ ، حمددص الندد

واحلددديو الددذي ، فدد ًذا النهددأ هنددا مسددت رق مددن خروجددد مددن ال يددم إىل أن تصددي

: ع بدني احلددي ني فيقدالبدني أصدابعه شد د بعدد أن صدىل وعليده  مد ش د الن أ 
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يكددر  التشدد يد بددني األصددابع منددذ أن يعمددد ا نسددان إىل الصددوة إىل أن يصددي فدد ذا 

 .انتهم الصوة جاز التش يد مجًعا بني األ اديو

الرتجي  عندد علدح  ، أن ادمع أوىل من الرتجي : والقاعدة األصولية تقول

ذا أقددوى فمددد ًو ب األصددول هددو أن تاخددذ بحددديو وتدددرتك احلددديو اآلخددر ألن هدد

هددذ  املسددالة م ددص مددا فعددص ا مددام ال  دداري ّ ددا كددان إ ددناد أع هريددرة أقددوى قدمدده 

 .وهذ  مسالة الرتجي ، عىل إ ناد احلديو الذي معنا أع ابن كعت

مسدددالة ادمدددع هدددو أن يعمدددص بالددددليلني إح أن هدددذ  يعمدددص بددده ب وقدددم وهدددذا 

بدددني األصدددابع مدددن األدددرو  مدددن يكدددر  التشددد يد : فيقدددال، يعمدددص بددده ب وقدددٍم آخدددر

هدذ  ، فد ذا انتهدم الصدوة جداز التشد يد، ال يدم إىل انتظدار وإىل أن تنتهدأ الصدوة

 .املسالة األوىل ب التش يد

هنددج عددىل أن  هددأ مددا هددأ احلكمددة ب أن الن ددأ : املسددالة ال انيددة ب التشدد يد

 .يش د الرجص بني أصابعه إذا عمد إىل الصوة

فددد ن »: ب هدددذا احلدددديو قدددال لدددص ب ذلدددد أن الن دددأ يقدددول الفقهدددا  مدددن الع

ف روجددددد مددددن ال يددددم وذهابددددد إىل املسددددجد  كمدددده  كددددم ، «أ ددددكم ب صددددوة

فندددًل منًلدددة ، فلدددد نفددد  أجدددر املصدددي وهدددذ  ا يصدددة هيصدددة تنددداب الصدددوة، الصدددوة

الصددددوة فنهددددأ عددددن هددددذ  ا يصددددة فدددددخلم ب بدددداب ا يصددددا  التددددأ ح تليددددق باملصددددي 

النهددددأ هنددددا معلددددص ألن التشدددد يد قددددد يددددور  النددددوم : الفقهددددا  وقددددال بعددددل، فعلهددددا

 .فنًلة منًلته، والنوم مظنة احلد 
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وإذا ، ألن عددددادة ا نسددددان إذا شدددد د بددددني أصددددابعه كانيدددده ا ددددتحكم ب جلسددددته

ا ددتحكم ب جلسددته وعددال عليدده الوقددم لعلدده يفيضدد بدده إىل النددوم الددذي هددو مظنددة  

 .احلد  فنهأ عن ذلد

التعليدددص ال الدددو أن النهدددأ عدددن التشددد يد ألن هدددذ  بعدددل الفقهدددا  ب : وقدددال

وجدا  ، ألن التشد يد هدو ع دارة عدن الت دالف بدني األصدابع، هيصة  تقيضد امل الفدة

فكان من بداب ، «فوا وا وح ختتلوا ت»: أنيه قال "الصحيحني"كح ب  عن الن أ 

اح تحسدددددان هندددددأ عدددددىل أي فعدددددٍص أو أي هيصدددددة تفيضددددد إىل احخدددددتوف وهدددددأ هيصدددددة 

 .هذ  العلة ب مسالة هنج عىل أن يش د الرجص بني أصابعه، دالتش ي

م إىل الصددددددوة فددددددو يشدددددد كن بددددددني فدددددد ذا عمددددددد أ دددددددك»: عيددددددت قددددددال الن ددددددأ 

يعنددأ إذا كددان ؟ أصددابع الرجددص مددع أصددابع ال دد عيددت هددص يسددتوي فيدده ، «أصددابعه

رجددون ذاه ددان إىل املسددجد فاخددذ بيددد صددا  ه وشدد د بيددنهح هددص يدددخص فيدده هددذا 

 ؟.م حالعموم أ

قدددال بعدددل  -2و، يددددخص: مدددن عمدددم النهدددأ قدددال -1 : قدددوحن عندددد الفقهدددا 

د: الفقهدددا  إن أريدددد بددده املح دددة والقدددرب بدددص التشددد يد ، أنيددده ح يددددخص ألنيددده غددد  مدددرا

 .فكان مندوًبا كح فعص الن أ مع غ  وا ٍد من الصحابة

 )املتن(

يني }با دم اهلل : ويقدول): قال يددي َهدول دل دأ فل
ني للقل ي خل دذي إيحَّ }اآليدا  إىل قولده ، {الَّ

لييمٍ  ليٍت  ل ل بيقل تلج اَّللَّ ني أل  .([89-78: ]الشعرا  {مل
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 )الرشح(

إح أن األثر فيهدا ضدعيف ولكدن هذ  آية ذكرها املصنف هنا ب اح تح اب 

ح  ددر  باألذكددار التددأ ل تقددوى إ ددنادها ب مددواعن الف ددائص فدد ن علددح  احلددديو 

فد ن ، نيه ح خير  عن عددم ا  دم ولصديص األجدرأل، يتساهلون فيح كان فيه ف ص

 .فعله  صص أجًرا وإن ل يفعله فو  ر  عليه

مهللا إ  أ دالد بحدق السدائلني عليدد وبحدق هشداي هدذا »: ويقدول): قال

خرجدم اتقدا   د طد وابت دا   وح بطرا وح ريا  وح  دمعة أرًشا ف   ل أخر  

وع إنه ح ي فر الذنوب إح  فر يل ذنأ الد أن تنقذ  من النار وأن تومرضاتد 

 ., («أنيم

هددذا  ددديو أورد  املصددنف هنددا أخرجدده ا مددام أمحددد ب مسددند  وابددن ماجددة 

ب دددعف هدددذا احلدددديو ألنيددده مسلسدددص  بال دددعفا  : ب  دددننه إح أن الفقهدددا  يقولدددون

وإن كان أخرجه ابن خًيمة ب صحيحه فهو صدحي   عدىل رشعده إح أنيده ال الدت 

وكدددان األوىل باملصدددنف أن يدددا  بحدددديو مسدددلم أن ، و ال دددعفعدددىل هدددذا احلددددي

مهللا اجعددص فددوقأ نددوًرا أو : إذا خددر  الرجددص إىل املسددجد فليقددص»: قددال الن ددأ 

من  لتدأ ندوًرا وعدن يميندأ ندوًرا وعدن يسداري ندوًرا وعدن شدحيل ندوًرا وب برصدي 

 وهددو، فهددذا  ددديو ب "صددحي  مسددلم"، «نددوًرا وب  ددمعأ نددوًرا وب نطقددأ نددوًرا

 .أوىل من احلديو اآلخر لقوة إ ناد أو لصحة  ديو مسلم

 )املتن(
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إذا أقيمدددم »: فددد ن  دددمع ا قامدددة ل يسدددع إليهدددا لقدددول ر دددول اهلل ) :قدددال

الصوة فو تاتوها وأنيتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فح أدركتم فصلوا وما 

 .(، «م فامتوا فاتك

 )الرشح(

إذا خدددر  ا نسدددان ف نددده عليددده : لدددذي قدددالهدددذا احلدددديو ينا دددت أول ال ددداب ا

 .قال بالسكينة والوقار وهذا  ديو  متفق  عليه من رواية أع هريرة أن الن أ 

إذا أقيمدم الصدوة فدو تاتوهدا وأنيدتم تسدعون »: لقدول ر دول اهلل ) : قال

 .(«وأتوها وأنيتم عليكم السكينة

تم علدددددديكم إذا أقيمددددددم الصددددددوة فددددددو تاتوهددددددا وأنيددددددتم تسددددددعون وأتوهددددددا وأنيدددددد»

وأتوهددددددا وأنيددددددتم علدددددديكم السددددددكينة »أخددددددرى  "الصددددددحيحني"ب روايددددددة ، «السددددددكينة

:  م ندتكلم عدىل قولدهنتكلم اآلن عن لفظ  السكينة ، ضافة لفظ الوقارإ، «والوقار

 .«إذا أقيمم الصوة»

الدذي اختدار  مجددع مدن املحققدني كالقداو عيداه وا مددام السدكينة والوقدار 

ألن السددكينة مددن السددكون ، وا ددد السددكينة هددأ الوقددارالقرع ددأ عددىل أهنددح بمعنًددج 

وكومهددددا تقتيضدددد  الددددة الرقددددة ب ا نسددددان إذا قصددددد إىل ، والوقددددار مددددن اح ددددتقرار

، إن لفددظ السددكينة خيددالف لفددظ الوقددار: وخددالف بعددل املحددد ني وقددال، الصددوة

خاصة  باألع ا  والوقار خاص  با يصدة فالسدكينة خاصدة  باألع دا  ف ن السكينة 
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أمددا الوقددار فهددو خدداص  با يصددة مددن عدددم ، يددو أنيدده  يحدد  بحيددو أنيدده ح يلتفددمبح

 .الكوم بح ح يليق ومن غل ال رص

علدديكم بالسددكنية »: فقددال الن ددأ ، في تلددف السددكينة ب معناهددا عددن الوقددار

علدددديكم » مددددن دون بددددا وبعددددل الروايددددا  فيدددده إضددددافة ال ددددا  ب روايددددة ، «والوقددددار

كينة هنددا إمددا أن تكددون منصددوبة  وإمددا أن تكددون مرفوعددة والسدد، «بالسددكينة والوقددار

م وعلدددددديك»و، «وعلدددددديكم السددددددكينةَ » وكومهددددددا يصدددددد  ب كددددددوم العددددددرب السددددددكينةَ 

 .هذا بالنس ة للسكينة، «السكينةل 

إذا أقيمدددددم هدددددص لفدددددظ ، «فدددددو تسدددددعوا  إذا أقيمدددددم الصدددددوة»: قدددددال الن دددددأ  

هدذا اللفدظ معتدد  هندا ب فهدص ، الصوة لفدظ  ألنيده إذا أقيمدم كانيده يشدعر بالرشدعية

أقيمدم الصددوة  إذا»: وهددذ  مسدالة  أصددولية قدال الن ددأ ؟ احلدديو أو غدد  معتدد

 :عىل مدار هذا اللفظ  و ة أقوال عند الفقها ، «فو تسعوا 

فقدة: بع هم قدال -1 يعندأ ، إذا أقيمتدا الصدوة هدذا خدر  خمدر  مفهدوم املوا

السدعأ ب أشدد احلداح  وهدأ احلالدة إذا أقيمم الصوة فدو تسدعوا فد ذا هندأ عدن 

ألن  ا نسددان إذا أقيمدم الصددوة  دداول أنيدده يحدد   تددج ، التدأ هددأ إقامددة  الصددوة

فنهدأ عنده عندد السدعأ هندا فيكدون النهدأ عدن السدعأ ق دص ، يدرك تك د ة ا  درام

مددن بدداب أوىل ألن أشددد احلدداح  التددأ يطلددت فيهددا السددعأ ا قامددة و بعددد ا قامددة 

عىل أن إذا أقيمدم هندا خرجدم  وهذا قول مجهور الفقها ، اللحظةتكون ب هذ  
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وهدذا ي كدد  آخدر  ف هنا أعىل الددرجا  التدأ قا دا الن دأ ، خمر  مفهوم املوافقة

 .قال ف ن الن أ ، احلديو

 )املتن(

 .(,«فامتوا فح أدركتم فصلوا وما فاتكم »): قال

 )الرشح(

ألنيددد مندذ أن خرجددم ؟ ا تحد أنيدم  دداذ: كانيده يقددول، «فدح أدركدتم فصددلوا »

، فدددد ًذا  عتددددد هددددذ  ح تقدددددم وح تدددد خر، مددددن بيتددددد فانيددددم لددددد  كددددم الصددددوة

فهدذا ، وكذلد إذا جصم إىل هندا فصدي اليشد  الدذي أدركتده فد ن لدد نفد  األجدر

 .القول األول وإهنا إذا أقيمم خرجم خمر  مفهوم املوافقة

واألصدددوليني ، الدددتأن إذا أقيمددم هندددا خرجدددم خمددر  ال  :القددول ال دددا  -2

: بددان الوصددف إذا خددر  خمددر  ال الددت ل يعتددد بمفهومدده كددح قددال اهلل : يقولددون

َكمي }
ائيَ َكَم الوَّ ي بي َ َجوري بل رل فداحلجر هندا خدر  خمدر  ال الدت فدو ، [23: ]النسدا {ول

 ددوا  كانددم ب  جددر زو  األم  أو ل تكددن هندداك ف هنددا لددرم  الربي ددةيعتددد بدده ألن 

ألن عدادة النداس ح يحدعون ؟ إذا أقيمدم لدي : فكذلد هنا قال، ألمعىل زو  ا

وإذا علددددم بددددان الصددددوة ، إذا مددددا  ددددمع ا قامددددة لددددن  ددددري، إح إذا  ددددمعوا ا قامددددة

هندا فقدا مدن بداب   فن ده الن دأ، مقيمة وهأ ب الركعة ال انيدة أو ال ال دة ح يحد 

 .وهذا القول ال ا  هأن هذا هو ال الت عىل الناس ف ًذا ح يعتد بمفهوم
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أن إذا أقيمددددددم الصددددددوة  هنددددددا خرجددددددم خمددددددر  مفهددددددوم ، ح :القددددددول ال الددددددو

فيجددوز ، عددن  ا  ا   الددة ا قامددة ويقترصدد النهددأ هنددا امل الفددة فنهددج الن ددأ 

 .ا  ا  ق ص ا قامة وبعد ا قامة ألن النهأ فقا جا  عن هذ  الصورة

مسدددالة مدددن أراد أن يسدددعج  هدددأ ب :الت ر دددا  ال و دددة مدددرة  األدددوف بدددني 

عدىل  القدول األول و ؟ هدص يددخلون ب النهدأ أم ح، ويميش ق ص أن تقوم الصدوة

وعددىل القددول ال الددو ، القددول ال ددا  يدددخص ب النهددأ ألن السددعأ منهددأ عندده لذاتدده

 .السعأ منهأ  عنه إذا اقرتن با قامة

يعنددأ عنددد  ح  ددر  أن يسددعج ا نسددان ق ددص ا قامددة وعددًز  :القددول ال الددو

هنددج عددن ذلددد ألن : قددالوا ؟ عددن ذلددد ذلددد بالعلددة مددن النهددأ لددي  هنددج الن ددأ 

فدو يسدتطيع أن ا نسان إذا  عج ودخدص إىل الصدوة  دوف يكدون حمدذوذ الدنف  

خيشدددع وقدددد ح يسدددتطيع أن يقدددرأ الفالدددة وقدددد ح يسدددتطيع أن يسددد   وهدددذا معلدددوم  

فكدددن مدددن مدددرة تكدددون أنيدددم ب الصدددوة ويددددخص إنسدددان ويصدددي بجدددوارك ، دمشددداه

وإن ، فنهدأ عددن ذلدد  ددذ  العلددة، وكدان دخددص بدنف  فددح يسدتطيع أن يددتلفظ الددذكر

كددان القددول األول هدددو أقددوى األقددوال وهدددو عليدده ادمهددور عدددىل أن السددعأ منهدددأ 

املسدجد  ددوا  فين  دأ عدىل املسدلم إذا عمدد إىل ، عنده مطلًقدا ألنيده هندأ عنده للصدوة

 ددمع ا قامددة أو ل يسددمع ا قامددة ف ندده ح يسددعج وإنددح يددا  وعليدده السددكينة وعليدده 

 .الوقار
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 عيدددت  دداذا هنددج الن دددأ ، «إذا أقيمددم الصدددوة فددو تسددعوا »: عيددت إذا قلنددا

للفقها  كذلد ب ختريج ، عن السعأ ما هأ احلكمة املرتت ة ب النهأ عن السعأ

 :احلكمة  و ة أقوال

أنيدم : ألن ّ دا قلندا؟ لدي ، أنيده هندأ عدن السدعأ لدذا  الصدوة :ول األولالق

فدد ًذا هنددأ ، خرجددم مددن بيتددد أنيددم ب  كددم الصددوة والصددوة ح ينا دد ها السددعأ

ف ح أنيد أنيم ب  كم الصوة فو ين  أ لد أن تدا  بالفعدص امل دص ، عنه للصوة

 .بالصوة وهذا قول ادمهور ب احلكمة

تك دد  األطددج فدد ن السددعأ يفددو  عددىل صددا  ه  ددنة تك دد   هددو :القددول ال ددا 

فنهددددأ عددددن السددددعأ ألنيدددده يفددددو  هددددذ  ، ك ددددرة ال ددددواباألطددددج التددددأ يرتتددددت عليهددددا 

 .الف يلة

ب الصددوة إذا  ةوهددو أنيدده هنددأ عددن السددعأ ألنيدده يفقددد الطمانييندد :القددول ال الددو

 دخلها صا  ها وهدو العلدة التدأ قددمناها ق دص قليدص وهدأ أن مدن  دعج ودخدص ب

 .الصوة ف نه يفقد نفسه الطمانيينة ب هذ  الصوة

هدذ  احلكددم ال و دة أنيدده معللدة للصددوة أو معللدة لل طددج أو معللدة للطمانيينددة 

عن السعأ وأنيدم ذاهدت  ألن هنأ الن أ ،  مرة األوف فيها ب مسالة الرجو 

عيدددت إذا انتهدددم الصدددوة وتريدددد أن ترجدددع إىل  ال يدددم  دددوز لدددد أن ، إىل  الصدددوة

نحددددن عللنددددا هنددددأ عددددن السددددعأ ب ؟ اختلددددف الفقهددددا  عيددددت أ دددد  يكددددون؟ جتددددري
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وإمدا لك ددرة األطدج وإمدا للطمانيينددة وهدذا علدص بدده ألن ، التعليدص إمدا لددذا  الصدوة

 .ا نسان ب ذهابه الصوة

احلددديو هنددج عدددن ، عيددت إذا أنيددم راجددع مدددن بيتددد هددذ  ل يتناو ددا احلدددديو

 .السعأ وأنيم ذاهت إىل الصوة

 . . .:الطالت

 .هذا عىل القول ال ا  :الشيخ

 . . .:الطالت

فيعلدددص ب أن احلكمدددة األوىل التدددأ هدددأ الصدددوة واحلكمدددة التدددأ هدددأ  :الشددديخ

ألن الطمانيينددددة ليسددددم موجددددودة ب الرجددددو  وإذا ، الطمانييندددة مفقددددودة ب الرجددددو 

انتهدددم الصددددوة قددددد خرجددددم أنيددددم مددددن الصددددوة فجدددداز لددددد السددددعأ  الددددة كونددددد 

عللددم بالعلددة التددأ هددأ تك دد  األطددج فدد ن هددذ  العلددة املنوعددة قددد أمددا إذا ، راجًعددا

هددذ  مسددالة ، راجًعدداوجددد  ب الرجددو  وكددذلد ينهددج عددن السددعأ  الددة كونددد 

 .السعأ

فد ذا »ب مسالة أخرى هص يرتتت عىل هذ  احلكم أو احلكمة الكدوم األول  

كددان مددا  هنددج كً ددا ألن اآلن إذا إذا كددان  ا نسددان را، «أقيمددم فاتوهددا وح تسددعوا 

 ؟عيت إذا كنم ما  هص يصدق عليد ذلد أم ح، السعأ عن

 . . .:الطالت

 ؟من خيالف؟ يعنأ أنيم للقها  ا :الشيخ
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 . . .:الطالت

احلكددددددم معلددددددص هددددددذ  املسددددددالة راجعددددددة إىل املسددددددالة األوىل وليسددددددم  :الشدددددديخ

أن ونحدددن قلندددا قدددول ادمهدددور أقدددوى عدددىل ، للمسدددالة ال انيدددة ب مسدددالة إذا أقيمدددم

، العلة منوعة لذا  الصوة وليسم منوعة بحفظ النف  بالطمانييندة التدأ قلناهدا

بددان احلكمددة لددذا  الصددوة وهنددأ عددن السددعأ للصددوة فيسددتوي فيهددا : فدد ذا قلددم

كدددت ا دددا  ف ندددد أنيدددم منهدددأ  عندددد ألنيدددد أنيدددم  الدددة ذهابدددد إىل املسدددجد ، الرا

، إذا علددص بددان العلددة حويصدددق عليددد السددعأ راكً ددا أو ماشددًيا أمددا ، أنيدم ب صددوة

يعندأ مدا ا دتطا    مدع اضدطراب الدنفل هأ فقا أن ا نسان إذا دخص إىل املسجد 

 .أن يطمصن ب الصوة فيجوز إذا كان ركً ا ويمتنع إذا كان يس 

 . . . ؟:الطالت

 .القول األول للجمهور والقول ال ا  اختار  أبو بكر ابن عرع :الشيخ

 )املتن(

الصوة فو تاتوها وأنيتم تسعون وأتوها وأنيتم إذا أقيمم »: لقوله  ): قال

 .(، «عليكم السكينة فيح أدركتم فصلوا وما فاتكم فامتوا 

 )الرشح(

لفظدة فددامتوا هددذ  األقددوى وهددأ التددأ ، «وا ومددا فدداتكم فددامتوا مدا أدركددتم فصددل»

وهدأ كدذلد  "صحي  مسدلم"وجا   رواية كذلد ب  "الصحيحني"خمرجة ب 

يت در  مسدائص ك د ة جدًدا وعىل هدذا اللفظدني ، «وما فاتكم فاق وا »ب ال  اري 
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إح أن ، ب الفدددرق عندددد الفقهدددا  وقدددد نرجددد  الكدددوم عنهدددا ب بددداب ق دددا  الصدددوة

 .املصنف بح  أنيه ذكر هنا احلديو نحاول أنينا نعر  عليها

إنددد إذا جصددم إىل : قددال، ح تسددعج: ّ ددا هندداك عددن السددعأ وقددال لددد الن دأ 

قددال ، ووجددد  ادحعددة عددىل أي هيصددة كانددم أنيددم ملددًم بددان تدددخص فيهدداالصددوة 

ركدددم ا مدددام  ددداجًدا فا دددجد وإذا يعندددأ إذا أد، «ح أدركدددتم فصدددلوا فددد»: الن دددأ 

وهددذا يددرد عددىل ، فدداجل  أدركددم ا مددام قددائًح فقددم وإذا أدركددم ا مددام ب التشددهد

ب التشدهد ي دددأ فعدص ك د  مدن النداس إذا دخدص إىل املسدجد ووجدد ا مدام والنداس 

ينتظددر  تدددج يسددلم ا مدددام وهددو ينشدددا مجاعددًة أخدددرى أو يكددون ا مدددام  دداجد وهدددو 

قدد أمدرك هندا أنيدد إذا جصدم  أنيم خمالف هندا للنهدأ فد ن الن دأ ، ي قج واقف ح

ومدا ، أدركدتم فصدلوا ومدا »: قال، إىل الصوة فوبد أن تدخص مع ا مام عىل هيصته

 ؟.الفرق بني أتم وبني اقيض ما، «فاق وا »أو ، «فاتكم فامتوا 

أنيددددم اآلن إذا كنددددم أوضدددد  مددددا تكددددون املسددددالة مدددد ًو إنسددددان ب ، «فاق ددددوا »

صدددوة امل دددرب أدرك ا مدددام ب الركعدددة ال انيدددة عيدددت فصدددىل معددده الركعدددة ال انيدددة و 

؟ صدددىل مدددع الركعدددة ال ال دددة ب الركعدددة ال الدددو  دددوف يسدددلم إمامددده هدددو مددداذا يفعدددص

ا ندني وبقيدم عليدد ركعدة وا ددة ؟ ا أنيدم صدليم كدمعىل رواية فامتوا إذً ،  يقوم

هدذ  ، ةفد ًذا تصدليها  يدة ومدن غد  فالد، والركعة ال ال دة ب امل درب تكدون  يدة

 .«فامتوا »عىل رواية 
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إذا  دلم ا مدام وقمدم أنيدم تقيضد الدذي عليدد أنيدم ، «فاق وا »عىل رواية 

، بددادهر وبالفالددةفاتددد الركعددة األوىل فدد ًذا تصددي الركعددة األخدد ة ؟ أ دد  فاتددد

عددىل القددول األول مجدداه  الفقهددا  وهددم ا الكيددة والشددافعية واحلنابلددة فدد هنم قددووا 

هدأ املدذهت عدىل روايدة : األ نداف وب روايدة عندد  احلنابلدة وقيدص، «امتوا ف»رواية 

و هددو أنيددد عندددما يسددلم إمامددد هددص الصددوة ، ال ددا وي خددذ بددالقول ، «فاق ددوا »

ا صددوتد األوىل أو أنيددد تددتم عددىل صددوتد التددأ بقيددم التددأ أنيددم تريددد أن تنشددصه

 ؟.لد

أقددوى األول ب الروايددا  هددأ روايددة أمتددوا التددأ  دداقها املصددنف وقددال ذلددد 

عندد أك در وأشدهر ، «أمتدوا »ا مام ابن ع د الد وقاله الندووي وغد   عدىل أن روايدة 

 .متامعىل ا ، «فاق وا »الرواة ومحلم رواية 

"ق دددا  إليهدددا إن شدددا  اهلل بالتفصددديص ب كتددداب  وهدددذ  املسدددالة  دددوف نتطدددرق

 .الصوة"

 )املتن(

إذا أقيمددددم الصدددوة فددددو تاتوهدددا وأنيددددتم تسدددعون واتوهددددا »: ) لقولددده : قدددال

 .(، «فح أدركتم فصلوا وما فاتكم فامتوا ، وأنيتهم عليكم السكينة

 )الرشح(

ة ص صدوة ادحعدة وتددخص صدوهندا تددخ، «إذا أتيتم إىل الصوة»: عيت قال

فلددم خيتلددف أو ل ينقددص عددن أ ددٍد مددن أهددص العلددم خددالف هددذا  أمددا ادمعددة، ادمعددة
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ف ن ادمعة نص عليها أن الرجص ياتيهدا وعليده السدكينة وعليده ، احلكم ب ادمعة

فقددد خددالف بعددل  مددن الصدددر األول كددابن عمددر  أمددا ب صددلوا  ادحعددة، الوقددار

،  دددق مدددا يحددد  إليددده الصدددوةإن أ: وابدددن مسدددعود وبعدددل الفقهدددا  األوائدددص فقدددالوا 

فكددددانوا كددددح فعددددص ابددددن عمددددر وروي عددددن  ابددددن مسددددعود أنيدددده  ددددعج وهددددو ذاهددددت  إىل  

 .الصوة

:  ددذا ب  ددنن النسددائأ بعددد أن أورد ا مددام هددذا احلددديو جددا  بال دداب وقددال

وأخر  فيه  ديو أع رافع وهو  ديو عويص قدال  "باب ا  ا  إىل الصوة"

ة امل دددرب محدددًعا فكدددان ا مدددام النسدددائأ فهددددم ب إىل صدددو وخدددر  الن دددأ : فيددده

 .هذين احلدي ني عىل أن هناك ميش وهناك  عأ وهناك إ ا ادمع بني 

ولدددذلد بدددوب ، فددد ًذا امليشددد يكدددون عدددىل  و دددة عدددىل هدددذا رأي ا مدددام النسدددائأ

وعندددنا السددعأ وهددو الددذي نحددن ، فيكددون ميشدد والددذي نحددن مطددال ون بدده، عليدده

بقددأ مسددالة ا  ا  هددص يدددخص ب امليشدد فيجددوز أو ، رولددةهنينددا عندده الددذي فيدده ا 

 .يدخص ب السعأ فينهج عنه وا مام النسائأ اختار ذلد

ول يدذكرها املصدنف  ب روايدة أن الن دأ  "صدحي  ال  داري"لكن جا  ب 

فقددد هنددأ كددذلد عددن ا  ا  ويكددون ، «وح تحددعوا »: ب هددذا احلددديو أنيدده قددال

 .ار  ا مام النسائأ ب  ننهالقول الراج  غ  ما اخت

 )املتن(

 .(,«وإذا أقيمم الصوة فو صوة إح املكتوبة»): قال
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 )الرشح( 

هددذا  ددديو  دداقه املصددنف ، «وإذا أقيمددم الصددوة فددو صددوة إح املكتوبددة»

هنا وهو  ديو صدحي  أخرجده مسدلم والرتمدذي مدن روايدة أع هريدرة أن الن دأ 

 يعندددأ إذا بدددارش املددد ذن ب ، «وة إح املكتوبدددةإذا أقيمدددم الصدددوة فدددو صدد»: قددال

، إقامددة الصددوة ف نددد أنيددم هنددو   مددن أن لددد  أي صددوٍة كانددم نافلددًة أو غ هددا

ب مسددددالة ق ددددا  وإن كانددددم هددددذ  املسددددالة كددددذلد  ددددوف يتطددددرق إليهددددا املصددددنف 

ئددم ونشدد  إليهددا كددذلد فقددا تعرً ددا  تددج تندددر  ب ذلددد إذا أقيمددم ف هنددا ، الفوا

 :ا نسان عىل  التنيالصوة ف

 .وإما أن يكون لي  بمصي -2 ، إما أن يكون يصي -1

إذا أقيمم الصوة ف ما أنيد تكون تصي ب نافلدٍة أو غ هدا وإمدا أنيدد تكدون 

فد ذا ل تكدن مصدي ، جال  أو داخص وكو احلدالتني تتفقدني ب عددم كوندد مصدلًيا

إمدددام إح ب مدددذهت أع  ف نددده يكددداد يتفدددق الفقهدددا  عدددىل أنيدددد ملدددًم بدددان تددددخص مدددع

،  نيفة رمحة اهلل عىل ادميع ف نه خيالف ب مسالة ركعتأ الفجدر عدىل األصدوص

، إذا كدددان ب األدددار  جددداز لددده أن يصدددليهح مدددا ل متدددر عليددده أو تفوتددده الصدددوة: فيقدددول

ح ف ندده ملددًم بدددان : وأمددا ادمهدددور فيقولددون، يعنددأ يددركعهح  ددم يددددخص مددع ا مددام

إذا أقيمددم الصددوة فددو صددوة إح »: ا احلددديو قددال الن ددأ يدددخص مددع إمامدده  ددذ

 .«املكتوبة
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ف ندددده ين  ددددأ لددددد أن تتجدددداوز ب صددددوتد وتحدددد  فيهددددا أمددددا إذا كنددددم مصددددي 

ا  ا  الذي ح خيص باركاهنا كأ تدرك ادحعدة و دوف نفصدص ب هدذ  املسدائص 

 ."ق ا  الصوة"ب كتاب 

 )املتن(

ه اليمندددج ب الددددخول وقدددال با دددم اهلل وإذا أتدددج املسدددجد قددددم رجلددد»): قدددال

والصوة والسوم عىل ر ول اهلل أللهدم اغفدر يل ذندوع وافدت  يل أبدواب رمحتدد 

 .(«وإذا خر  قدم رجله اليحى وقال ذلد إح أنيه يقول وافت  يل أبواب ف لد

 )الرشح(

هنا أتج املصنف بآخر ف ٍص من ف ائص أو آداب امليش إىل الصدوة وهدأ ب 

خروجدد مدن املسدجد أو دخولدد ب نددب القدول ، روجد من املسجدمسالة خ

إذا دخلدددم قددددمم اليمندددج وإذا خرجدددم قددددمم اليحدددى : فقدددال، ونددددب الفعدددص

وهذ  قاعدة  م طردة  عندنا ب الرش  عدىل أن اليمندج مقدمدة  ومسدتح ة فتقددم ب 

هددددددذا دليلددددده ال ابددددددم ب ، كدددددص عمدددددٍص خدددددد  والعكددددد  بددددددالعك  بالنسددددد ة لليحدددددى

كددددان  ددددت التيددددامن ب كددددص     مددددن  ددددديو عائشددددة أن الن ددددأ  حني""الصددددحي

، كدان يدد  اليمندج  دا هدو خد  واليحدى ل د  ذلدد: وقالدم، وكان يعج ه التيامن

كددددص    فيدددده خدددد  تقدددددم فيدددده اليمنددددج : فا تشددددف الفقهددددا  مددددن هنددددا قاعددددد وقددددالوا 

م واملسددجد دخولدده خدد  وال يددم دخولدده خدد  وغدد  ذلددد مددن املددواعن التددأ   تدد

فد ذا كدان دخدول احلدحم أو ، ف يلتها فلذلد تقدم فيها اليمنج والعكد  بدالعك 
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األرو  من املسجد أو األرو  من ال يم ف نه يقدم رجلده اليحدى  دم ذكدر األثدر 

إح  الوارد  ب الدخول واألرو  من التسمية ومن الصوة والسوم عدىل الن دأ 

 .ب مسالٍة بسيطة وهأ

 )املتن(

أتدددج املسدددجد قددددم رجلددده اليمندددج ب الددددخول وقدددال با دددم اهلل وإذا »): قدددال

والصوة والسوم عىل ر ول اهلل أللهدم اغفدر يل ذندوع وافدت  يل أبدواب رمحتدد 

وإذا خددددددر  قدددددددم رجلدددددده اليحددددددى وقددددددال ذلددددددد إح أنيدددددده يقددددددول وافددددددت  يل أبددددددواب 

 .(،«ف لد

 )الرشح(

أبدددددددواب افدددددددت  يل »أن الددددددددخول فيددددددده ؟ إًذا الفدددددددرق بدددددددني الددددددددخول واألدددددددرو 

فلدددي  نا دددت الددددخول مدددع ، «افدددت  يل أبدددواب ف دددلد»واألدددرو  فيددده ، «رمحتدددد

 ؟.الرمحة واألرو  مع الف ص

ألن ب الددددخول هدددو مقددددم  عدددىل الصدددوة ومقددددم  عدددىل : يقدددول بعدددل الفقهدددا 

توبدددٍة وا دددت فار وهدددذا ينا ددد ه أو تنا دددت هدددذ  احلالدددة الرمحدددة مدددن اهلل فددد ن اهلل إذا 

، ق ددول توبتدده وق ددول ا ددت فار  والعكدد  بددالعك  ىضدد مددن الرمحددةر ددم ع ددد  اقت

فددد نح ّ دددا يريدددد أن خيدددر  ف نددده مق دددص  عدددىل الددددنيا فنا دددت أن يددددعو اهلل أن يفدددت  لددده 

هي }: قددال ألن اهلل ، ف ددله  األلري
ددوا بي َ

ددوَة فلانتلرشي دديلمي الصَّ
ا َق ي دد يذل ددني فل

تلَ ددوا مي ابي ول

 
ي
ددصي اَّللَّ ألددرو  ألنيدده ينصددت عددادًة ب الف ددص فنا ددت الف ددص ب ا، [10: ]ادمعددة{فل ي
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فلذلك فإنه ال من المفرغ  سهولم يُراجع من قبل الشيخ حفظه هللا وأيضا قد ال يخلوا التفريغ من 

 لإلستفادة من التسجيل فقط( لمساعدة طلبة العلم)وهذا التفريغ  يغني عن التسجيل

 

22 

أمدددا الددددخول للمسدددجد فهدددو مق دددص  عدددىل ، عدددىل الدددرزق ويددددخص فيددده العلدددم وغددد  

الصوة فتنا  ه الرمحة وبذلد يكون املصنف قد انتهج من هذا ال اب وهدو مجلدة  

من اآلداب ين  دأ عدىل مدن عمدد إىل املسدجد أن ددتم  دا فد ن  ا نسدان املسدلم قدد 

ط يقددده إىل السدددنة نسدددال اهلل العظددديم رب العدددرن العظددديم أن يعينندددا يرفدددع بنيتددده ب ت

 .فايةوب هذا القدر ك، عىل فعص السنن وأن يميتنا عليها وأن يوقفنا إىل   ها


